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1. Praktyczna nauka zawodu w Zespole Szkół we Wroniu organizowana jest w
formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.
2. Zajęcia praktyczne organizuje się dla uczniów w celu:
- opanowania przez nich umiejętności zawodowych, niezbędnych do podjęcia
pracy w danym zawodzie,
- zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w
rzeczywistych warunkach pracy.
3. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach
praktycznych i praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i
praktyk określa program nauczania dla danego zawodu.
4. Całość kształcenia praktycznego organizuje i nad jego przebiegiem czuwa
zespół nauczycieli praktycznej nauki zawodu dla danych zawodów.
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

1. Zajęcia praktyczne prowadzone są przy podziale klas na grupy. Podziału
uczniów na grupy dokonuje dyrektor szkoły. Liczba uczniów w grupie powinna
umożliwiać realizację programu nauczania dla danego zawodu i uwzględniać:
- specyfikę nauczanego zawodu,
- przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy w sprawie prac
wzbronionych młodocianym,
- warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktycznej nauki
zawodu.
2. Zajęcia praktyczne w Zespole Szkół we Wroniu odbywają się w pracowniach
praktycznej nauki zawodu z pełnym zabezpieczeniem materiałowym,
gospodarstwach rolnych i innych miejscach zleconych.
3. Godzina zajęć praktycznych trwa 55 minut, przerwa 5 minut. Czas
rozpoczęcia i zakończenia zajęć praktycznych dla poszczególnych grup ustala
Dyrektor Szkoły w planie organizacji na dany rok szkolny a czas zajęć
nauczyciel.
4. W klasie, która po raz pierwszy rozpoczyna zajęcia praktyczne szkoła
organizuje szkolenie wstępne bhp.
5. Organizatorem procesu dydaktyczno-wychowawczego w poszczególnych
grupach jest nauczyciel praktycznej nauki zawodu.
6. Prawa i obowiązki nauczycieli praktycznej nauki zawodu określa Statut
Szkoły. Ponadto specyfika pracy nauczycieli uczących danego zawodu wymaga:
- przygotowania uczniów do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego
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kwalifikacje zawodowe
- przestrzegania przepisów dotyczących działalności produkcyjnej i
nadzorowania wykonywanych przez uczniów prac zgodnie z obowiązującymi
przepisami
- używania zgodnego z przepisami bhp ubrania roboczego, odzieży ochronnej,
środków ochrony osobistej i szczególnych przypadkach odzieży galowej
- odbywania zajęć zgodnie z harmonogramem,
- przeszkolenia uczniów - instruktaż stanowiskowy - w zakresie szczegółowych
przepisów i zasad bhp wraz z uzyskaniem pisemnego potwierdzenia jego
odbycia
- zgłaszania potrzeb zakupu sprzętu, materiałów i urządzeń niezbędnych do
prawidłowej realizacji zajęć praktycznych,
- wykonywania zarządzeń dyrektora,
7. Prawa i obowiązki ucznia, zasady klasyfikacji i oceniania określają akty
prawne szkoły. Ponadto uczeń zobowiązany jest do:
- aktywnego uczestnictwa w zajęciach praktycznych i brania czynnego udziału
w innych zajęciach praktycznych o charakterze dydaktyczno-wychowawczym
(wystawy, konkursy, targi związane z branżą i inne,)
- posiadania określonej przepisami bhp odzieży roboczej lub ochronnej. W
przypadku nie posiadania odpowiedniej odzieży uczeń nie będzie dopuszczony
do zajęć praktycznych,
- zachowywania kultury pracy i dbałości o powierzony sprzęt, surowce,
materiały,
- informowania nauczyciela praktycznej nauki zawodu o uszkodzeniu maszyn,
narzędzi i urządzeń,
- prowadzenia dzienniczka zajęć praktycznych.
8. Uczniom zabrania się:
- opuszczania bez wiedzy i zgody nauczyciela praktycznej nauki zawodu
stanowiska pracy
- samowolnego uruchamiania maszyn i urządzeń,
- spożywania posiłków w czasie innym niż przerwa.
9. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia odpowiadają materialnie za świadome
szkody wyrządzone przez niego podczas odbywania praktycznej nauki zawodu.
10. Ocena końcoworoczna z zajęć praktycznych ustalana jest wspólnie przez
wszystkich nauczycieli praktycznej nauki zawodu, którzy odbywali zajęcia w
danej klasie.
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PRAKTYKA ZAWODOWA

1. Praktyki zawodowe są częścią programu nauczania i uczestnictwo w nich
uczniów jest obowiązkowe.
2. Terminy i czas odbywania praktyk ustalane są na podstawie programów
nauczania przez komisję przedmiotów zawodowych.
3. Praktyki odbywają się w pracowniach praktycznej nauki zawodu lub w
wytypowanych przez szkołę podmiotach gospodarczych, których wyposażenie,
kierunki produkcji oraz przygotowanie zawodowe kadry gwarantują realizację
programu praktyki oraz zdobycie przez ucznia określonych umiejętności.
4. Słuchacz technikum dla dorosłych może być zwolniony z obowiązku odbycia
praktyk zawodowych, jeżeli potwierdzi wykonywanie pracy zgodnej z
programem praktyk zawodowych.
5. Uczniowie kierowani są na praktyki na podstawie porozumienia z podmiotem
gospodarczym, które określa: czas trwania praktyki, program praktyki, wykaz
umiejętności i harmonogram.
6. Podczas odbywania praktyki uczeń obowiązany jest do prowadzenia zeszytu
praktyk, w którym dokonuje systematycznych wpisów dotyczących realizacji
odpowiednich tematów.
7. Praktyki zawodowe mogą podlegać kontroli ze strony szkoły. Kontroli
dokonuje: dyrektor szkoły wyznaczając nauczyciela przedmiotów
zawodowych.
8. Jeżeli praktyki zawodowe odbywały się poza szkołą po ich zakończeniu w
terminie do dwóch tygodni następuje jej zaliczenie przed komisją powołaną
przez dyrektora. Z przeprowadzonego zaliczenia sporządza się protokół na
podstawie, którego wychowawca wpisuje uzyskane oceny do dziennika
lekcyjnego.
9. Nieobecność nieusprawiedliwiona na praktykach jest podstawą do otrzymania
oceny niedostatecznej z praktyki zawodowej, co wiąże się z nie otrzymaniem
promocji.

Regulamin praktycznej nauki zawodu został zatwierdzony przez
Radę Pedagogiczną w dniu 27 kwietnia 2010 roku.
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